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AZ ÉSZAKI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK LAPJA

Szikkadt földünket megöntözöd
bővizű patakkal.
Gabonát adsz mindenek fölött,
barázdánk kárt nem vall.
Göröngyeit elegyengeted,
porhanyítja zápor,
ápolod a hű növényeket,
rendelsz a javából.
Puszták helyén látsz legelőket,
ujjongnak halmaid.
Éhes nyájak lepik el őket,
örülnek barmaid.
Völgyeken gazdag gabonadísz:
az év koronája
köszönetet mond Neked ma is,
áldásodat várja.
Képes Géza: A LXV. ZSOLTÁR (részlet)
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HÍRLEVÉL, EGYHÁZADÓ, HATÁRIDŐ
Kezdjük azzal, hogy ez a lapszám igazából csak egy hírlevél-forma, s hogy az elkövetkezőkben
vissza tudunk-e térni az Új Kéve évente négyszer és számonként 24 oldalas megjelentetésére, az ma még
egy eldöntetlen kérdés. Eldöntetlen, mert amitől függ, még az is eldöntetlen. Pontosabban: a lap megjelenése eddig is sokban függött az anyagiaktól, s az utóbbi néhány évben igazán nem panaszkodhattunk,
hiszen lapunkat – ismeretség és szerencsés konjunktúra okán – igazán csak jelképesnek mondható összegért nyomtatták ki. Az eddigi kapcsolatainkban viszont változás állt be, a korábbi kedvezményezettség
megszűnt, s az idei első lapszám megjelenése után egy olyan számlát kaptunk, amibe beleszédültünk, s
egészen még most sem ocsúdtunk fel a megdöbbenésből. Tavaly egyáltalán nem kaptunk számlát, idén
annál vaskosabbat, hiszen az összevont számla a tavalyinak a költségeit is magában foglalva, összesen
81 ezer korona követelést tartalmazott! Országos pénztárosunk közbenjárására a nyomda ebből elengedett 21 ezer koronát, de a kifizetendő összeg még így is 60 ezer korona maradt! Ebben a helyzetben az
egyháztanács elnöksége azt mérlegelte, fordíthatunk-e a jövőben is ily jelentős összeget a lapkiadásra,
vagy elégedjünk meg egy évente négyszer megjelenő hírlevéllel, melyben csak a legszükségesebb információkat közöljük. Végül – legalább is ideiglenesen – egy felemás megoldásban állapodtunk meg: a
kiadvány megőrzi Új Kéve címét, terjedelmét csökkentjük – jelen esetben 24 oldalról 16-ra –, az első és
hátsó borítólap kivételével az oldalakat fekete-fehérben nyomtatjuk ki. Mindazonáltal a lapot színesben
szerkesztjük meg, PDF formátumban színesben kerül fel internetes honlapunkra is, tehát fennáll annak
lehetősége, hogy onnan letöltve színesben is kinyomtatható legyen.
Jelenleg az Új Kéve XVIII. évfolyamának 2. lapszámát tartja kezében az olvasó. Tartalmát tekintve viszont nem sokkal több, mint egy hírlevél, egy értesítő. Benne van a 2011. esztendő egészére
szóló istentiszteleti naptár, a templomok címei, néhány más rendezvény tervezett időpontja, gyülekezeti
vezetőink aktualizált elérhetősége (postai cím, telefon, mobil, e-mail cím), az egyházfenntartási járulék
adóhivatal általi levonásába beleegyező nyomtatvány (medgivande), néhány ezzel kapcsolatos tudnivaló, stb. A gyülekezeti és családi krónika rovatok a mögöttünk hagyott három évnegyed jelentősebb
eseményeit dokumentálják (konferenciák, táborok, ökumenikus alkalmak, kulturális rendezvények stb.),
alkalmi egyházi szolgálatok (keresztelők, konfirmáció, esketések, temetések, ezeknek adatai, az elhunytak rövid életrajza).
Hogy a jövőben évente hányszor, hány oldalon és hány példányszámban fog megjelenni az Új
Kéve, az elsősorban attól függ, hogy mekkora anyagi támogatásra számíthatunk a svéd állam, a svéd
egyház, és nem utolsó sorban saját tagjaink részéről. Azt tudjuk, hogy az állami és egyházi támogatás az
elmúlt években ha váltakozó mértékben is, de folyamatosan csökkent, s ma már kevesebb mint fele annak az összegnek, amelyet tíz évvel ezelőtt kaptunk. Azt is tudjuk viszont, amiről az utóbbi tíz év tapasztalata meggyőzött, s amit már meg is fogalmaztunk ekképpen: „az egyházadó befizetésének önkéntességi
és lelkiismereti alapon való elvárása nem reális, és erre jövőt alapozni nem lehet.” Svédországban az
emberek hozzászoktak ahhoz, hogy minden hivatal személyre szólóan, megállapított összeggel, kitöltött
befizetőlapon közli ügyfeleivel, mekkora összeget, és legkésőbb mely dátumig várnak el befizetni. És
vannak intézmények, amelyeknek tagjai előre megállapított százalékarány szerint fizetnek tagsági díjat,
adót vagy hozzájárulást.
A fentieket figyelembe véve a második negyedévben mi is elkezdtük begyűjteni azon beleegyezési
nyilatkozatokat (medgivande), melyekkel tagjaink vállalják, hogy a jövőben az adóhivatal vonhassa le
tőlük az egyházadót. Beküldési határidőként október 20-át adtuk meg. Igaz, közbejött a nyári szünidő,
meg sokan meg is feledkeztek róla, de október közepéig így is 115-en küldték be a beleegyezési nyilatkozatot, és többen jelezték, hogy hamarosan ők is csatlakoznak.
Ahhoz, hogy az egyházadó begyűjtését az adóhivatal a mi egyházunk számára is elvégezze, egy
kormányhatározatra van szükség. Ennek megszerzéséhez bár megtettük a szükséges lépéseket, kormányhatározatra idén már semmiképpen nem számíthatunk, mivel új kormány állt fel, s ennek bőven akad
más, sürgősebb tennivalója. Ezt mondták mind az SST-nél, mind az Érseki Hivatalban, mind azon a
tanácskozáson, amelyen az új civil-miniszter a svédországi egyházvezetőkkel találkozott.
2011-ben még mindig önkéntesen, a mellékelt PlusGiro-szelvényen vagy az internet útján fizetjük
majd be egyházadónkat. Akik már beküldték az 1%-os beleegyezési nyilatkozatot, azok új nyilatkozatot
nem kell kitöltsenek, de őket is kérjük, idén még a PlusGiro blankettán rendezzék egyházadójukat. Akik
még nem döntötték el, hogy 1%-os adófizetők lesznek-e, azok számára a Küldöttgyűlés idén tavasszal
úgynevezett alsó küszöbértékeket állapított meg (Lásd a Néhány tudnivaló... c. cikkünket.)
(Folytatása a 12. oldalon)
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GYÜLEKEZETI KRÓNIKA
Az Új Kéve március végi postázása óta a rendszeresen
tartott istentiszteletek mellett több olyan egyházunkat is érintő rendezvényre került sor, melyeken egyházi minőségünkben
vettünk részt. Ezeknek felsorolását egy februári rendezvénnyel
kezdjük, amiről még nem tudósítottunk:
– Február 25-én felkerestük az SST (Nämnden för Statlig
Stöd till Trossamfund) nyugdíjba vonuló főtitkárát, Jan Erik
Levyt.

– Április 11-én Göteborgban a Norvég Tengerésztemplomban Jelenits István piarista paptanárral közösen ökumenikus
istentiszteletet tartottunk, ezt követően pedig Dóczy Péter színművész Pilinszki-estjét hallgattuk meg.
– Május 9–14-e között a Protestáns Szabadegyetem Nyíregyháza-Sóstón rendezett konferenciáján Svédországból Tóth
Ildikó főjegyző vett részt.
– Május 13–16-a között Tångagärdén tartotta tavaszi táborát a Svédországi Magyar Ifjak Társasága, a SOMIT.
– Május 21–23-a között Tångagärdén került megrendezésre
az Ige és Anyanyelv versmondó- és bibliaolvasó verseny.
– Március 26–28. között a németországi Holzhausenben
tartotta presbiteri konferenciáját a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, mely rendezvényen Svédországból växjöi presbitereink, Spáda János és Ildikó, valamint
Ritó Attila vettek részt.
– Április 1-én a
stockholmi Francia Református Templomban
Mokos Ádám zongoraés orgonaművész kezdeményezésére, a Stockholmi Magyar Kamarakórus
szervezésében jótékonysági hangversenyre került sor, melynek bevétele a Böjte Csaba vezette
Szent Ferenc Alapítvány
torockói gyermekotthonának megsegítésére fordíttatott.

XVIII. évfolyam 2. szám, 2010 december

– Május 23-án a Trogared-templomban tartott ünnepi konfirmációi istentiszteleten a växjöi ifj. Muszka István tett vallást
keresztény hitéről (a képen szüleivel és a lelkésszel).
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– Június 5–6-án Tallinnban és Helsinkiben Dr. Varga Pál
ulmi ref. lelkész, a Protestáns Szabadegyetem elnöke szolgált.
– Június 10-én a stockholmi Senior-Klubban Molnár-Veress Pál lelkész erdélyi vetített-képes előadására került sor.
– Június 18-án egyházi közösségünk Lelkészi Hivatala Södertäljéről Tångagärdére költözött.
– Június 23–27-e között a stockholmi ökumenikus Önképzőkör Tångagärdén tartotta nyári táborát, melynek meghívottja
Kubassek János földrajztudós volt.

– Augusztus 5–14-e között ugyancsak Tångagärdén rendezték meg a nyári Anyanyelvi Tábort.
– Augusztus 24-én a Szilágy megyei Semesnyén istentiszteletet tartottunk a Daday és Fejérvári családok által 1912-ben
építtetett református imaház és iskola emlékét megörökítő emléktábla felavatása alkalmából. A faluban ma már csak Fejérvári
Géza az egyetlen magyar.



– Szeptember 10–12-e között Tübingenben tartotta konferenciáját és évi közgyűlését a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, melyen ez alkalommal svédországi gyülekezeteinket senki sem képviselte.
– Szeptember 10–12-e között Tångagärdén ülésezett az
Egyháztanács Elnöksége.
– Szeptember 24–26-a között Tångagärdén tartotta őszi táborát a Svédországi Magyar Ifjak Társasága (SOMIT).
– Október 5-én Dr. Sebestyén Gábor országos felügyelő és
Molnár-Veress Pál lelkész tisztelgő látogatást tettek Åke Göransson-nál, az SST új főtitkáránál.
– Október 26-án Molnár-Veress Pál lelkész Budapesten
találkozott Dr. Fabiny Tamással, a Magyarországi Evangélikus
Egyház Északi Egyházkerületének püspökével, a Lutheránus
Világszövetség elnökhelyettesével.
– November 7-én Ljungbyben gyűjtést hirdettünk a Besztercei Református Egyházközség gondozásában András Péter
ref. lelkipásztor vezetésével működő kollégium megsegítésére,
ahol az elmúlt évben 22, idén már 48 gyermek elhelyezésére és
étkeztetésére kerül sor.
– November 11-én Dr. Sebestyén Gábor országos felügyelő és Molnár-Veress Pál lelkész Uppsalában felkeresték Christopher Meakint, a Svéd Egyház Érseki Hivatala Ökumenikus
Osztályának elnökét.
– December 1-én egyházi vezetők találkoztak Stefan Attefall miniszterrel, akinek társadalmi kérdésekkel foglalkozó
tárcájához tartoznak az egyházi ügyek. Egyházi közösségünket
a lelkész és országos felügyelőnk képviselték.
– December 5-én a Strängnäsi Dómtemplomban immár másodszor rendeztük meg a Magyar Mártírok Emlékistentiszteletét,
melyen ez alkalommal részt vett az 1958-ban mártírhalált halt
Sass Kálmán néhai érmihályfalvi református lelkész legkisebb
fia, Dr. Sass Huba. (Lásd erről külön írásunkat a 1. oldalon.)
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CSALÁDI KRÓNIKA
- KERESZTELÉS -

Fent: 2010. október 3-án Jönköpingben a S:t Franciskus rkat.
templomban kereszteltük Vikor Gordon Axel-t (szül. 2008. jan.
20. Pécs). Anyja: Vikor-Kovács (sz: Kovács) Krisztina (sz: 197301-11, Pécs, rkat.), apja: Vikor Richard (sz: 1976-09-17, Pécs,
rkat.). Keresztszülők: Varga (sz. Aladics) Zsuzsanna (sz: 1971-01-16,
Baja, rkat.), Varga Szabolcs (sz: 1975-05-06, Nyíregyháza, rkat.).

Középen fent: Június 13-án Göteborgban a S:t Jacob templomban kértük Isten áldását Katona Olivér Erik Oszkár-ra, Katona
Oszkár és Kovács Erika gyermekére keresztelője alkalmából.

Fent jobbra: 2010. november 13-án Malmőben, a Stadion-templomban kereszteltük Gödri-Mártis Előd és Gödri-Mártis Magor
ikertestvéreket (születtek 2010. április 26-án Malmőben). Anyjuk:
Gödri-Mártis (sz. Szeghalmi) Réka (sz: 1975-08-26, Nagyvárad,
ref.), apjuk: Gödri-Mártis Károly (sz: 1975-02-05, Csíkszereda,
rkat.). Keresztszüleik: Szeghalmi Örs (1973-12-21, Nagyvárad,
ref.), Csongvai Levente (1971-01-15, Kolozsvár, ref.), Solveig
Knudsen Csongvai (1974-08-08, Ängelholm, ev.), Gödri-Mártis
Levente (1973-11-26, Csíkszereda, rkat.), Gödri-Mártis Mónika
Krisztina (1971-12-10, Sepsiszentgyörgy, rkat.).
Balra: 2010. május 16-án kereszteltük Halmstadban, az Andersbergs-templomban Gajnok Ádám István-t (szül. 2009. nov. 30,
Halmstad). Anyja: Gajnok (sz: Tóth) Emese (sz: 1982-09-19,
Margitta, ref.), apja: Gajnok István (sz: 1975-08-1, Värnamo,
rkat.). Keresztszülők: Gajnok Karolina (1983-07-16, Halmstad),
Terrence Ivarsson (1974-01-29, Liverpoolban), Jessica Noren
(1979-07-31, Halmstadban).
Lent: 2010. június 27-én Stockholmban, a Francia Református
Templomban kereszteltük Winkler Blanche-t (szül. 2009. jún. 9,
Stockholm). Anyja: Szalló Zsuzsa (sz: 1970-04-19, Marosvásárhely, ref.), apja: Winkler Tamás Péter (sz: 1955-07-15, Budapest,
rkat.), Keresztszülők: Korondi (sz. Nagy) Emese (1969-10-16,
Marosvásárhely), Csíki Ildikó (1973-09-26, Marosvásárhely,
rkat.), Kapás Csaba (1974-02-03, Szilágycseh, ref.).

Balra: 2010. október 2-án Lessebo-ban, családi háznál kereszteltük Aase Amanda-t (szül. 2010. ápr. 26, Växjö). Anyja: Bodoni
Aase (sz. Bodoni) Ilona (sz: 1973-05-29, Marosvásárhely, ref.),
apja: Aase Torbjörn (sz: 1967-05-25, Norddael, Norvégia, ev.).
Keresztszülők: Ingunn Torgerssen (1963-06-18, Ålesund, ev.),
Ronny Torgerssen (1961-10-27, Oslo, Norvégia, ev.).
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CSALÁDI KRÓNIKA
- HÁZASSÁGKÖTÉS -

BARTUS RÓBERT LEVENTE, aki 1979. március 1-én, Marosludason, Erdélyben (Románia) született, vallása református, és ÚR IBOLYA, aki 1984. április 5-én, Makkosjánosiban, Kárpátalján (Ukrajna) született, vallása református, 2010. június 12-én Svédországban, Helsingborgban, az EFS-templomban Isten igéjével és áldásával egybeköttettek.

BERGER GÁBOR, aki 1966. január 5-én, Kolozsváron, Erdélyben (Románia) született,
vallása református, és GÁBOR HELGA, aki 1981. április 1-én, Sepsiszentgyörgyön,
Erdélyben (Románia) született, vallása református, 2010. június 5-én Svédországban,
Sölvesborgban, a Nicolai-templomban Isten igéjével és áldásával egybeköttettek.

NAGY ZOLTÁN, aki 1947. augusztus 23-án, Désen, Erdélyben (Románia) született, vallása református, és RAPP ÉVA, aki 1954. január 5-én, Désen, Erdélyben (Románia) született,
vallása evangélikus, 2010. augusztus 28-án, Százhalombattán, a Református Templomban
Isten igéjével és áldásával egybeköttettek. Az eskető lelkész Molnár-Veress Pál volt.

CSISZÉR KATALIN, aki 1973. október 4-én, Budapesten, Magyarországon született,
vallása római katolikus, és BRUSTKERN HANS JÜRGEN, aki 1961. augusztus 27-én,
Bonnban, Németországban született, vallása római katolikus, 2010. július 3-án Budapesten, a Fasori Evangélikus Templomban Isten igéjével és áldásával egybeköttettek.
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SZOMSZÉDOLÁS
Alkalmi szolgálatok
Finnországban,
Észtországban,
Norvégiában

Fent: 2010. március 21-én Helsinkiben a Dómtemplomban kereszteltük Máthé Anna Alexandra-t, (szül. 2009. ápr. 6, Espoo, Finnország). Anyja: Máthé (szül. Antal) Anna Kinga (sz: 1979-03-30-án, Székelyudvarhely, ref.), apja: Máthé András (sz: 1976-08-02,
Székelyudvarhely, unit.). Keresztszülők: Szőcs Szidónia (1986-09-11, Kőhalom, ref.), Lukácsfy Kristóf Janne (1991-03-05, Helsinki, rkat.),
Nágó Ildikó Réka (1979-08-21, Kőhalom, ref.), Máthé Zsolt (1980-05-31, Székelyudvarhely, unit.).
Balra: 2010. március 20-án Tallinnban, a Dómtemplomban
kereszteltük Szirkó Ada-t (szül. 2009. ápr. 27,, Tallinn, Észtország). Anyja: Veeber Liis (sz: 1982-05-26, Paid, Észtország,
ev.), apja: Szirkó Gábor (1981-10-12, Tartu, Észtország, rkat.).
Keresztszülők: Soosaar (sz. Szirkó) Orsolya (1979-05-29, Tartu,
ref.), Veeber Eva (1984-05-28, Tallinn, ev.), Kasan Taavi (198312-14, Tallinn, ev.).

SIMON CSABA, aki 1969. május 28-án Kolozsváron, Erdélyben
(Románia) született, és SOÓS KATALIN, aki 1959. július 10-én,
Budapesten született, 2010. március 21-én Helsinkiben, a Dómtemplom kápolnájában Isten igéjével és áldásával egybeköttettek.
A házastársaknak a polgári hatóságok előtt kötött házassági szövetségére Molnár-Veress Pál lelkész kérte Isten áldását.

Jobbra: HORVÁTI ESZTER,
aki 1979. május 21-én, Kolozsváron, Erdélyben (Románia)
született, vallása református,
és SKJøLAAS MARIUS, aki
1972. május 16-án, Løtenben,
Norvégiában született, vallása
evangélikus, 2010. szeptember
25-én az Oslói Dómtemplomban Isten igéjével és áldásával
egybeköttettek. A házasságkötés
szertartását Anne-May Grasaas
norvég lelkésznő Molnár-Veress
Pál svédországi magyar lelkésszel együtt celebrálta.
Alant a befagyott Finn-öböl, Helsinki és Tallinn között, 2010. március 20-án. Ugyanekkor a Balti-tengeren 25 hajó vesztegelt a jég fogságában.
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kéve
JANUÁR

ÁPRILIS

08		12:30		VÄXJÖ				 Johanneskyrkan			Paradvägen 4
		18:00		SÖLVESBORG 		S:t Nicolai kyrkan			Köpmansgatan 1
09		11:00		LJUNGBY			 Szent István templom		Bolmstadsv. 21
		17:00		JÖNKÖPING		 S:t Franciscus kat.kka		Torpaplan

02		12:30		VÄXJÖ				 Johanneskyrkan				úrvacsora
		18:00		SÖLVESBORG 		S:t Nicolai kyrkan				úrvacsora
03		11:00		LJUNGBY			 Szent István templom 			úrvacsora
		17:00		JÖNKÖPING		 S:t Franciscus kka			 úrvacsora

14 18:00		BORÅS				 Hässleholmskyrkan		Våglängdsg. 3
15		12:30		HELSINGBORG		EFS-kyrkan				Bruksgatan 27
		16:00		MALMÖ 				Stadionkyrkan				Stensjögatan 1
16 12:30		HALMSTAD			Andersbergskyrkan			Grönevångstorg
		17:00		GÖTEBORG		 S:t Jakobs kyrkan			Parkvägen 4
		
29		12:30		VÄSTERÅS 		 Ansgarskyrkan			Pettersbergsg.32
		16:00		ESKILSTUNA			Tomaskyrkan				Stenbygatan 4
30		11:00		STOCKHOLM			Franska Ref.Kk.			Humlegårdsg. 13

08 18:00		BORÅS				 Hässleholmskyrkan			úrvacsora
09		12:30		HELSINGBORG		EFS-kyrkan					úrvacsora
		16:00		MALMÖ 				Stadionkyrkan					úrvacsora
10 12:30		HALMSTAD			Andersbergskyrkan				úrvacsora
		17:00		GÖTEBORG		 S:t Jakobs kyrkan		
		úrvacsora

05		12:30		VÄXJÖ				 Johanneskyrkan				úrvacsora		
		18:00		SÖLVESBORG 		S:t Nicolai kyrkan				úrvacsora
06		11:00		LJUNGBY			 Szent István templom		 úrvacsora
		17:00		JÖNKÖPING		 S:t Franciscus kat.kka		 úrvacsora
11	 18:00		BORÅS				 Hässleholmskyrkan			úrvacsora
12		12:30		HELSINGBORG		EFS-kyrkan				 úrvacsora
		16:00		MALMÖ 				Stadionkyrkan					úrvacsora
13	 12:30		HALMSTAD			Andersbergskyrkan				úrvacsora
		17:00		GÖTEBORG		 S:t Jakobs kyrkan				úrvacsora		
26		12:30		VÄSTERÅS 		 Ansgarskyrkan				úrvacsora
		16:00		ESKILSTUNA			Tomaskyrkan					úrvacsora
27		11:00		STOCKHOLM			Franska Ref.Kk.				úrvacsora

06-08			TÅNGAGÄRDE		SOMIT tavaszi tábora
14		12:30		VÄXJÖ				 Johanneskyrkan		
		18:00		SÖLVESBORG 		S:t Nicolai kyrkan			
15		11:00		LJUNGBY			 Szent István templom
		17:00		JÖNKÖPING		 S:t Franciscus kat.kka
20 18:00		BORÅS				 Hässleholmskyrkan
21		12:30		HELSINGBORG		EFS-kyrkan			
		16:00		MALMÖ 				Stadionkyrkan				
22	 12:30		HALMSTAD			Andersbergskyrkan		
		17:00		GÖTEBORG		 S:t Jakobs kyrkan		
			
28		12:30		VÄSTERÅS 		 Ansgarskyrkan				
		16:00		ESKILSTUNA			Mariakyrkan				
29		11:00		STOCKHOLM			Franska Ref.Kk.			
JÚNIUS

MÁRCIUS

04		12:30		VÄXJÖ				Johanneskyrkan			úrvacsora
18:00		SÖLVESBORG		S:t Nicolai kyrkan			úrvacsora
05		11:00		LJUNGBY				Szent István templom		úrvacsora
		17:00		JÖNKÖPING			S:t Franciscus kat.kka		úrvacsora
08-16			ERDÉLY				Csíksomlyói búcsúval		
			
egybekötötterdélyi kirándulás lehetséges időpontja
1848.Márc.15.

18		18:00		TÅNGAGÄRDE		Gyül.Otth. Tånga Alapítvány gyűlése
19		09:00		TÅNGAGÄRDE		Gyül.Otth. Országos Küldöttgyűlés
20		10:00		TÅNGAGÄRDE		Gyül.Otth.		 Záróistentiszt. Boråsiakat ide várjuk!
26		12:30		VÄSTERÅS 		 Ansgarskyrkan
		14:00		TALLINN				Toomkirik					úrvacsora		
		16:00		ESKILSTUNA			Tomaskyrkan				
27		11:00		STOCKHOLM			Franska Ref.Kk.
		14:00		HELSINKI			 Dómtemplom kápolnája			úrvacsora		



23		12:30		VÄSTERÅS 		 Ansgarskyrkan				úrvacsora
		16:00		ESKILSTUNA			Tomaskyrkan					úrvacsora
24		11:00		STOCKHOLM			Franska Ref.Kk.		úrvacsora Húsvét ünnepe
MÁJUS

FEBRUÁR

05		12:30		VÄXJÖ				 Mariakyrkan		
		18:00		SÖLVESBORG 		S:t Nicolai kyrkan			
06		11:00		LJUNGBY			 Szent István templom
		17:00		JÖNKÖPING		 S:t Franciscus kat.kka		
		
12		12:30		HELSINGBORG		EFS-kyrkan			
		16:00		MALMÖ 				Stadionkyrkan				
13	 12:30		HALMSTAD			Andersbergskyrkan		
		17:00		GÖTEBORG		 S:t Jakobs kyrkan			

15-17			HOLZHAUSEN		Protestáns Szövetség Presbiteri konferenciája
17- 22			HOLZHAUSEN		Húsvét-nagyheti Ifjúsági konferencia (EMEIK)

		Pünkösd (12-e)

18		12:30		HELSINGBORG		EFS-kyrkan					úrvacsora
		16:00		MALMÖ 				Stadionkyrkan					úrvacsora
19 12:30		HALMSTAD			Andersbergskyrkan				úrvacsora
		17:00		GÖTEBORG		 S:t Jakobs kyrkan				úrvacsora
22-26			TÅNGAGÄRDE		Ökumenikus Önképzőkör nyári tábora
23		10:00		TÅNGAGÄRDE		Tábornyitó istentiszt. Boråsiakat ide várjuk!
25		12:30		VÄSTERÅS 		 Ansgarskyrkan				úrvacsora
		16:00		ESKILSTUNA			Tomaskyrkan 		úrvacsora		Midsommar
26		11:00		STOCKHOLM			Franska Ref.Kk.				úrvacsora
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ISTENTISZTELETI
NAPTÁR
AZ ÚR

2011.

ESZTENDEJÉRE

09		14:00		TALLINN				Toomkirik					úrvacsora
10		14:00		HELSINKI				Dómtemplom kápolnája			úrvacsora

AUGUSZTUS
20				TÅNGAGÄRDE		Szent István nap			

Szt. István nap

SZEPTEMBER
02-04			BÉCS		Protestáns Szövetség konferenciája, évi küldöttgyűlése
10		12:30		VÄXJÖ				 Johanneskyrkan		
		18:00		SÖLVESBORG 		S:t Nicolai kyrkan			
11		11:00		LJUNGBY			 Szent István templom
		17:00		JÖNKÖPING		 S:t Franciscus kat.kka		
		
16-18			TÅNGAGÄRDE		SOMIT őszi tábora
16 18:00		BORÅS				 Hässleholmskyrkan
17		12:30		HELSINGBORG		EFS-kyrkan			
		16:00		MALMÖ 				Stadionkyrkan				
18	 12:30		HALMSTAD			Andersbergskyrkan		
		17:00		GÖTEBORG		 S:t Jakobs kyrkan		
		
24		12:30		VÄSTERÅS 		 Ansgarskyrkan
		16:00		ESKILSTUNA			Tomaskyrkan				
25		11:00		STOCKHOLM			Franska Ref.Kk.
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OKTÓBER
01		13:00		TALLINN				Toomkirik		 		úrvacsora
02		13:00		HELSINKI				Alppila		 			úrvacsora
08		12:30		VÄXJÖ				 Johannesgården				úrvacsora
		18:00		SÖLVESBORG 		S:t Nicolai kyrkan				úrvacsora
09		11:00		LJUNGBY			 Szent István tmpl. 			úrvacsora
		17:00		JÖNKÖPING		 S:t Franciscus kka			 úrvacsora
14 18:00		BORÅS				 Hässleholmskyrkan			úrvacsora
15		12:30		HELSINGBORG		EFS-kyrkan					úrvacsora
		16:00		MALMÖ 				Stadionkyrkan					úrvacsora
16 12:30		HALMSTAD			Andersbergskyrkan				úrvacsora
		17:00		GÖTEBORG		 S:t Jakobs kyrkan		
		úrvacsora
22		12:30		VÄSTERÅS 		 Ansgarskyrkan				úrvacsora
		16:00		ESKILSTUNA			Tomaskyrkan					úrvacsora
23		11:00		STOCKHOLM			Franska Ref.Kk. 1956. okt. 23.úrvacsora
29-30			TÅNGAGÄRDE		Halottak napi megemlékezés
NOVEMBER
05		12:30		VÄXJÖ				
		18:00		KRISTIANSTAD
06		11:00		LJUNGBY			
		17:00		JÖNKÖPING		

JÚLIUS

Kéve

Johannesgården		
Magyar Ház			
Szent István templom
S:t Franciscus kat.kka

11	 18:00		BORÅS				 Hässleholmskyrkan
12		12:30		HELSINGBORG		EFS-kyrkan			
		16:00		MALMÖ 				Stadionkyrkan				
13	 12:30		HALMSTAD			Andersbergskyrkan		
		17:00		GÖTEBORG		 S:t Jakobs kyrkan		
			
26		16:00		ESKILSTUNA			Tomaskyrkan				
27		11:00		STOCKHOLM			Franska Ref.Kk.
		17:00		VÄSTERÅS 		 Ansgarskyrkan		
DECEMBER
03		12:30		VÄXJÖ				Johanneskyrkan			úrvacsora
18:00		SÖLVESBORG		S:t Nicolai kyrkan			úrvacsora
04		11:00		LJUNGBY				Szent István templom		úrvacsora
		17:00		JÖNKÖPING			S:t Franciscus kat.kka		úrvacsora
10		13:00		TALLINN				Toomkirik		
		úrvacsora
11		13:00		HELSINKI				Dómtemplom kápolnája		 úrvacsora
16 18:00		BORÅS				 Hässleholmskyrkan		 úrvacsora
17		12:30		HELSINGBORG		EFS-kyrkan					úrvacsora
		16:00		MALMÖ 				Stadionkyrkan					úrvacsora
18	 12:30		HALMSTAD			Andersbergskyrkan				úrvacsora
		17:00		GÖTEBORG		 S:t Jakobs kyrkan				úrvacsora
		
25		11:00		STOCKHOLM			Franska Ref.Kk. úrvacsora 		Karácsony
		15:00		VÄSTERÅS 		 Ansgarskyrkan
			úrvacsora
		18:00		ESKILSTUNA			Tomaskyrkan
			úrvacsora



kéve

új

Ph Dr von Niman Tibor
1945-2010
Niman Tibor 1945. július 26-án született
Kolozsvárott. Szerető szülei és bátyja
vigyázták boldog gyermekkorát és egyengették a mindig lázadó, tiltakozó, de a bölcs
szavakat is érzékelő kis „oroszlán” fejlődését. Tudásszomj, kíváncsiság, határozottság
jellemezték. Ibolyához fűződő kamaszkori
szerelme és annak tisztasága egész életének
iránytűjévé vált, ő pedig felesége számára
a „biztonság forrása” volt. Szenvedélyesen
hitt egy kutatható Jóban, egy majdan elérhető igazságosabb világban. A líceum, az
egészségügyi technikum, majd a kolozsvári
Babes-Bolyai Egyetem pszichológia szakának elvégzése után doktorátusra készült, s
ebben családja önzetlenül segítette: felesége franciából és angolból fordított neki. A
motivációval foglalkozó doktorátusi tézisét
Ceausescu világában merésznek ítélték, s ez,
valamint családjának drámai háttere, az ebből származó bonyodalmak, az elszenvedett
igazságtalanságok, a jövő kilátástalansága
végül arra ösztökélték, hogy vállalja a hivatalos emigrációt. 1984 augusztusában családjával együtt kivándorolt Svédországba.
Kolozsvár után új otthonuk Eskilstuna lett,
ahol Ibolya francia tanári állást, tolmácsállást és továbbképzési lehetőséget kapott.
Fiuk, Bruno számára – akinek kivételes
képességeire Zörgő Benjámin lélektan-professzor már otthon felfigyelt – az új ország
méltó környezetet biztosított képességeinek
kibontakoztatásához, egy sikeres pálya
megalapozásához. Az Uppsalai Egyetemen
végzett rövid pótlás után Tibor 3 év alatt
megszerezte a svéd legitimációt, majd állampolgárságának elnyerése után a Munkaügyi Minisztérium egyik intézeténél alkalmazták. Állandó továbbképzés, önképzés
serkentette, s hamarosan pszichoterápiában,
munkapszichológiában, majd neuro-pszichológiában tett szakvizsgát, illetve szerzett
újabb legitimációt. A társadalmi és családi
problémák megoldásának vágya hajtotta,
mert a világ gondjai, az egyén szenvedése
és boldogtalansága mélységesen foglalkoztatták. Fiának Gabriellával, kamaszkori szerelmével kötött házasságából három unokája származott: Norbert, Márk és Linda, akik
az emberi boldogság legszebb élményeivel
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ajándékozták meg „Natát”. Imádott unokái
közül Norbertet Csillagszemnek becézte,
Márk unokáját „Boldogságom”-nak hívta
(az ő tavaly júliusi konfirmációján készült
az itt közölt fényképe is), Linda pedig számára a „Kisvirág” volt. Bátyja József és
sógornője Gitta, valamint ezeknek gyermeke Péter és annak élettársa Tünde, továbbá
ezeknek gyermekei, Andrea és Rudolf kiteljesítették a rokoni boldogság körét. Két
és fél évtizeden át gondozta az 1980-tól
özvegyen maradt édesanyját, aki 2005-ben
93 éves korában hunyt el. Niman Tibor 23
éves svédországi pályafutásának fontos
állomásai közé tartozott, hogy 6 évig tanított párhuzamosan a Mälardalens Főiskola
eskilstunai és västeråsi karán pszichológiát,
majd 1997-től Norvégiában neuro-pszichológiai továbbképzéssel, doktoranduszok
tanulmányi vezetésével foglalkozott lektori, majd kirendelt docensi minőségben, és
tanácsadó volt a Sandnessjö-i regionális
pszichiátriai kórházban. Élete utolsó két és
fél évében büszke tagja volt a Szabadkőművesek eskilstunai csoportjának. Még nagy
tervei voltak, s családja jövőjét minden
lehetőségével egyengette. Idén januárban,
budapesti látogatásakor rosszul lett, majd
visszatért Svédországba, ahol nem sikerült
diagnosztizálni a váratlan jelenség okát,
sőt, nem sikerült megakadályozni hirtelen
bekövetkező halálát sem. 64 és fél évet élt!
Megmagyarázhatatlanul hirtelen távozása a
titokzatosság jegyeit viselte, és a végtelen
töprengések minden változatát szenvedtette
végig a családdal. Amikor felesége soha el
nem múló szeretettel és tisztelettel hajt fejet
imádott férje emléke előtt, Istennek mond
köszönetet a majdnem ötven, vele együtt
töltött esztendőért. Áldott hamvait május
19-én a nackai Boo-temetőben helyeztük
örök nyugalomra. Emléke legyen áldott,

Istvánhoz, s házasságukból két gyermekük
született: Mária és István. 37 évesen özvegyen maradt. Fia a hetvenes években
megismerkedett a hertelendyfalvi születésű
Rozikával, aki akkor már Svédországban
élt. Házasságukból három gyermekük született. Lánya, Márika otthon maradt Kórógyon, ahol a falu jegyzőjének, Miskolci
Zoltánnak lett a felesége, akit két lánnyal
ajándékozott meg. 1991-ben Évike csak
látogatóba érkezett Svédországba, fiához
és unokáihoz, de a közben kitört délszláv
háború és a rátört súlyos betegsége miatt
már nem volt számára visszaút. Szülőfaluja
elpusztult a háborúban, s otthon hagyott lányának és családjának is menekülnie kellett,
– így kerültek ők is Svédországba. Évike
feltalálta magát az idegenben: eljárt a svéd
és a magyar istentiszteletekre, a halmstadi
egyesület rendezvényeire, az andersbergi
könyvtárba. Testi fájdalmainál csak lelki
szenvedése volt nagyobb: idősen kellett
elviselnie fiatal családtagjainak: fiának,
menyének, vejének tragikus elhunytát. Az
utolsó időben már kívánta a megváltó halált.
Április 19-én, Halmstadban kísértük utolsó
útjára, ahol népes gyülekezet és hozzátartozói búcsúztak tőle: lánya Márika, unokái:
Anikó, Valika, István, Dávid és Karola, dédunokái: Izabell, Dávid és Ádám, testvérei:
Sándor és Birike, valamint unokaveje, unokamenyei, szomszédok, barátok, ismerősök.
Nyugodjék békében!

fia Columbiába kerültek, Ilonka és Kati
pedig 1955-ben Svédországba, Varbergbe.
1958-ban Ilonka újból megházasodott, második férje az 1956-ban ide került Fazekas
János lett, akivel 1998-ig, haláláig boldog
házasságban élt. Előbb egy textilgyárban,
majd a Volvónál talált munkát, ahol betegnyugdíjazásáig dolgozott. Első férje és fia
később Ausztráliába került (Hermann János
ott hunyt el 2003-ban). Ilonka kezdetektől
bekapcsolódott a svédországi magyar gyülekezeti életbe, s míg ereje engedte, eljárt
göteborgi istentiszteleteinkre. Idén, július
23-án visszaadta lelkét Teremtő Urának.
Emlékét őrzik gyermekei: Kati és Jani, ennek felesége Mirjam, unokái: Marika, Magi
és Gyuszika, dédunokája Tommy, Amerikában élő húga Erzsébet és családja, Rozsnyai
öccsének lánya Anikó, keresztlánya Maris
és Józsi Ausztráliából, Nagykárolyban élő
unokatestvérek és azok leszármazottai, közeli és távoli rokonok, egykori szomszédok
és ismerősök, a göteborgi gyülekezet tagjai.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Kiss Géza
1918–2010

Fazekas (szül. Rozsnyai) Ilona
1921–2010

Gajnok (szül. Bencze) Éva
1925–2010
Évika, ahogyan otthon becézték, Kórógyon
született 1925. április 25-én, Borka Mária
és Bencze István négy gyermeke közül másodikként. Haláláig szeretettel emlékezett
iskolájára, ugyanúgy gyermekkorára, a ház
körüli és a mezei munkákra, amiket fiatalon végzett. 23 évesen férjhez ment Gajnok

1921. április 16-án született Nagykárolyban, egy kilencgyermekes családban. Hogy
megélhessenek, iskoláit megszakítva elszegődött egy-egy tehetősebb családhoz
főzni, felszolgálni, mosni, vasalni, varrni,
takarítani, gyermekekre vigyázni. 1941-ben
házasságot kötött a nagykárolyi Hermann
Jánossal, akivel 1942-ben a Bácskába, Apatinba költöztek. Itt két gyermekük született:
Kati (1942) és Jani (1944). 1952-ben Triesten át Amerikába készültek kivándorolni,
de oda csak egészséges munkavállalókat
fogadtak. Ilonkát és Katit kezdődő tüdőbajuk miatt visszautasították. A szülők úgy
döntöttek, hogy elválnak, s külön-külön
próbálnak szerencsét. 1953-ban apa és

1918. február 19-én született a Krassó-Szörény megyei Kavarán (Căvăran) nevű faluban, melyet „nagy” szülöttéről ma Constantin Daicoviciu-nak neveznek. Kiss Géza
nagyapja, Klein Wilhelm még egyike volt
azon jónevű fűrészgyári szakembereknek,
akiknek munkaterülete felölelte az egész
Osztrák-Magyar Monarchiát. Alkalmazója a Beliste fafeldolgozó fűrészgyár volt,
ahol jól keresett, minden gyermekét taníttatta. Legkisebb fia, Klein Vilmos (Kiss
Géza apja) még mint az Osztrák-Magyar
Monarchia gyermeke, Eszéken látta meg
a napvilágot. Bár testvérei mind iskolázott
emberek voltak, őt inkább a mesterség érdekelte, géplakatosnak tanult, és inasként
eljutott Európa különböző országaiba. A
magyar mellett beszélte a németet, a horvátot, a szerbet és a románt is. Felesége (Kiss
Géza anyja) egy Debrecen melletti falu kovácsmesterének egyetlen lánya volt, akinek
szülei korán elhaltak, ő pedig gyámszülőkhöz került, s miután nagykorú lett, a gyámja
értékesítette a kovácsműhelyt, a lány pedig
kis vagyonkájával felutazott Budapestre
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„szerencsét próbálni.” Ott ismerte meg leendő férjét, Klein Vilmost, aki épp akkor
továbbképezve magát ipari mozdonyvezető
lett, s mint ilyen, a Beliste alkalmazásában
az erdélyi fakitermelő/feldolgozó helyeken
dolgozott. Így kerültek a Krassó-Szörény
megyei Kavaránba, ahol két gyermekük
született: Zoltán (1914) és Géza (1918). Apjuk italozó életmódja miatt a család gyakran
változtatott lakhelyet. Géza Lugoson kezdte
iskoláit, majd a kalotaszegi Egeresen folytatta, de mert apja beteg lett, nem tanulhatott
tovább, így elég korán, 14 évesen dolgozni
kezdett. Az egeresi fafeldolgozó gyárban
ismerkedett meg a kommunista eszmékkel,
s amint nagykorúságát elérte, tagja lett az
illegalitásban működő (román) kommunista
pártnak. A kommunista hatalomátvétel után
Géza – párthatározat értelmében – a katonaság berkeiben sorozótisztként kezdett
tevékenykedni. Fiatalon, még negyven éves
kora előtt megbetegedett, kezdődő ízületi
sorvadása miatt a katonaságtól nyugdíjazták. Leszázalékolása után még több helyen
dolgozott mint személyzetis. Kétszer nősült,
gyermeke nem volt. Bár élete végéig kitartott a kommunista eszmék mellett, de nem
tudta kritikátlanul elfogadni azt a módot,
ahogyan elvtársai az eszméket érvényesítették és visszaéltek velük. Az 1980-as évek
végén kitelepült Svédországba. A már akkor idős Géza nem tanulhatta meg a nyelvet,
feleségétől elvált, s alapbetegsége mellett
rákos daganatot is felfedeztek a testében.
Utolsó éveit egyre magányosabban, csak
néhány emberrel érintkezve töltötte. Már
nem akarta megérni a fiatalsága óta legtöbbre tartott ünnepet, a május elsejét sem.
Június 3-án tucatnyian búcsúztunk tőle a
Nicolai-templomban, majd kísértük utolsó
útjára a sölvesborgi temetőben. 92 évet élt.
Kérjük Istent, legyen hozzá irgalmas, és adjon lelkének békességet!

Muraszombathi Viktor
1929–2010
Gyöngyösön született 1929. október 8-án.
Édesapja a Magyar Királyi Honvédség
alezredese volt, s mint ilyen, a neki járó
tiszti szolgálati lakásban lakott feleségével és gyermekeivel, Viktorral és Tiborral.
Viktor Gyöngyösön kezdte elemi iskoláit,
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Miskolcon folytatta a középiskolát, majd
a Kőszegi Katonai Alreáliskolába, az ún.
Kadétiskolába került. 15 évesen Tibor testvére mellett részt vett a háború legvéresebb
végharcaiban, majd a harcoló egységekkel
együtt Nyugatra sodródott: Viktor Ausztriába, Tibor Németországba került. 1945
februárjában Bergen pályaudvarán bombatámadás érte vonatszerelvényüket, melynek
során Viktor édesapja meghalt, édesanyja
haslövéssel kórházba került. Amerikai fogságba került, de ifjú korára való tekintettel
hamarosan szabadon engedték. A két testvér
életútja itt elvált: 1946-ban édesanyjával
együtt Viktor visszament Magyarországra,
s egy lengyel cirkuszban szaxofonozva
kereste meg a mindennapira valót. A zene
iránti érdeklődésén kívül az íjászatban is
megnyilvánult tehetsége. Húsz évesen egyike lett annak a négy íjásznak, akik Magyarországon az íjra, mint fegyverre vadászengedélyt kaptak, s aktív vadásszá váltak.
1949-ben politikai okokból elítélték, majd
két és fél év múlva általános amnesztiával
szabadult. Mint a magyar íjász-válogatott
tagja 1959-ben részt vett a Stockholmban
megrendezett világbajnokságon. Testvére,
Tibor már 1956 óta Svédországban élt menekültként, így a világbajnokság végeztével
segített Viktornak is menedékjogot kérni
(mint később, 1964-ben édesanyjának is).
Viktor itt is folytatta az íjászatot, majd érdeklődése a fegyverrel való céllövészet felé
fordult. Érdekelte a fényképészet is, ezért
saját fotóstúdiót nyitott Katrineholmban,
majd Helsingborgban is, ahova 1970-ben
családjával együtt költözött. Mindig elkápráztatta a vadnyugat, a western világa, s ennek nagy hősei, mesterlövészei. A hetvenes
években a High Chaparralban Jan Gallo
mágussal volt egy közös számuk, 1975-ben
pedig az ugyanott forgatott „A halott ember
nyomában” című westernfilmben szerepelt.
Angliában a „Supreme Magic Week”, a legrangosabb mágikus hét keretében kápráztatta közönségét. Számos díjat és érmet nyert
céllövőversenyeken, mellettük jávorszarvasés őzvadászatokon vett részt, s aktív tagja
volt a polgárőrségnek. A fényképezés, az
íjászat, a céllövészet és a zene mellett idejét a szabadban töltötte: kempingezett és a
sízett. 1995-ben Nemes Judit személyében
igazi rokonlélekre talált. 1996-ban összeházasodtak és Vallára költöztek. Sokat utaztak
Norvégiába, Ausztráliába, Magyarországra
és Erdélybe, élvezték a szabad életet. Aktívak voltak a katrineholmi pisztoly-céllövő
klubban, ahol fiatalok egész sorát oktatták.
Tehetséges versenylövészek voltak. Viktornak 3 lánya s ezektől 6 unokája van.
Távoztával mély űrt hagyott maga után.
Gyászolják: testvére, egy életen át igaz küzdőtársa: Muraszombathi Tibor, felesége Nemes Judit, legnagyobb lánya Katalin, ennek
férje Csallóközi Zoltán és ezeknek lányai
(Viktor unokái): Eszter és Anna, másik két
lánya, Carina és Claudia és ezek gyermekei:
Izabella, Alexandra, Mattias és Joakim, továbbá barátok, ismerősök, tisztelői, otthoniak és emigráns magyarok egyaránt. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!

Péter Mihály
1956–2010
1956. május 6-án született a székelyföldi
Zetelakán, Péter József és Ilyés Anna öt
gyermekének egyikeként. Három fiútestvére, Gáspár, Zsigmond és András családjaikkal ma is Zetelakán élnek; lánytestvére
Irma pedig Ljungbyben él, férjével, Sándor Józseffel és családjával. Egy zetelaki
közmondás szerint „Porból lettünk, fából
élünk!” Emögött az áll, hogy a zetelakiak
megélhetését évszázadokon át a fakitermelés és fafeldolgozás biztosította. Csakhogy
az államosítás ennek véget vetett, így Péter
Mihály is 1971–1973 között szakiskolát
végezvén géplakatos lett. 1977 őszén mint
katona egy lupényi szénbányában sújtólégrobbanás érte. 38-an életüket vesztették.
Csak Misi és három társa élte túl a szerencsétlenséget. Szabadidejében a birkózásban
lelte örömét, s ezt oly profi módon művelte,
hogy 1976-ban a Kelet-Németországban
rendezett Európa-bajnokságon aranyérmes
lett! Olthatatlan vágyat érzett, hogy egy
szabadabb világban élhessen, ezért a Keletés Nyugat-Berlint elválasztó Spree határfolyón próbált átúszni, sikertelenül. Rálőttek
és megsebesítették, de életben maradt. 1983ban barátjával egy maga készítette sárkányrepülőn próbált átsiklani a magyar–osztrák
határon, de Kőszeg környékén viharba keveredve lezuhantak, s a kutyás járőr elfogta
őket. 1986-ban ugyancsak sárkányrepülőn
a Temesvár környéki Pusztakeresztúrról
indultak neki a jugoszláv határnak, de
ismét viharba kerülve visszasodródtak a
román oldalra. Másnapi próbálkozásuk
sikerrel járt, s a magyar oldalon Klárafalván landoltak, ahonnan busszal és vonattal
Belgrádig jutottak. A kimerültségtől álomba szenderülten a vonaton a rendőrség talált
rájuk, majd 15 napi fogház után szabadon
távozhattak. Misi 1986. december 8-án érkezett Svédországba, Forshedába, s miután
megtudta, hogy a környéken a legtöbb magyar Ljungbyben él, itt telepedett le. A híres
Swetruck-ben alkalmazták, mint hegesztőt,
de mert súlyos munkabaleset érte, rövid idő
múlva betegnyugdíjazták. Első házassága,
melyből két lánya született, felbomlott.
1994-ben hazalátogatott Erdélybe, s ekkor
találkozott leendő feleségével, a nyárád-

Kéve

menti Máján született Albert Erzsikével.
Kihozta látogatóba, majd megesküdt vele,
családot alapított, s 1997-ben megszületett
első gyermekük, Szilvia, 1998-ban pedig
a második, Szilárd is, aki nemcsak a nevet
örökölte, hanem nővérével együtt a birkózásban kiváló tehetséget is. Péter Mihály
büszke volt, látván, miként nyerik gyermekei egyre-másra a dobogós helyeket, díjakat
és serlegeket. Mindeközben nagyra értékelt vezetőségi tagja lett a ljungbyi Petőfi
egyesületnek, hűséges tagja volt a magyar
gyülekezetnek, nagylelkű támogatója itteni
sorstársainak épp úgy, mint otthon maradt
földijeinek. Szeptember 24-én mélységes
döbbenettel értesültünk hirtelen haláláról.
54 évet élt, ennyi adatott neki. Koporsójára
a szülői ház udvaráról hozott földet helyezve, október 12-én nagy részvéttel búcsúztunk tőle a ljungbyi Annelund temetőben.
Nyugodjon békében!

Nagy Irén
1936–2010
1936. július 7-én született a Nagyváradhoz
közeli Biharpüspökiben, Erdei Róza és
Nagy József gyermekeként, egy földekkel,
szőlővel és állatokkal rendelkező földműves családban. Fiútestvére, ugyancsak Nagy
József ma is Nagyváradon él. Irén hét éves
volt, amikor a második világháború utolsó
napjaiban, nagyanyjával és anyjával együtt
egy héten át hidegben, szakadó esőben és
szélben, egy elhagyott területen bujkáltak a
garázdálkodó oroszok elől, akik a lányokat
és asszonyokat válogatás nélkül erőszakolták. A vékony, sovány kislány átfázott, reumát kapott, mely később ráment a szívére is,
és ez egy életen át elkísérte. Sokszor fájtak
ízületei, de az orvos azzal nyugtatta, hogy
sebaj, csak növésben vannak végtagjai.
1954-ben érettségizett, akkor már ismerte
leendő férjét. 1955-ben megesküdtek, és
ebből a házasságból született 1957-ben
– egyedüli gyermekként – lányuk, Apollónia. 1961-ben sikeres szívbillentyű- és koszorúér műtéten esett át Marosvásárhelyen,
ennek ellenére beteges maradt. Sokszor
volt a nagyváradi kórházban, vagy gyengélkedett otthon, betegen. Irén Püspökiben
együtt lakott szüleivel, de 1974-ben meghalt édesapja, majd 1976-ban édesanyja
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is. 1986-ban megszületett imádott unokája,
Vládi. Szinte születésétől kezdve mindig ott
volt mellette, fölnevelte, második anyja lett.
1987-ben meghalt Irén férje, ezért az óriási
kerttel körülvett nagy biharpüspöki házat
elcserélték egy háromszobás nagyváradi lakásra. 1990-ben lánya, Apollónia, családjával Svédországba távozott, ezért 1992-ben
Irén is utánuk költözött. Malmőben egymás
mellett laktak, így családjával volt minden
nap. A Svédországban töltött 18 éve szépen
és nyugodtan telt el, nagyobb problémák
nélkül. Csak az bántotta, hogy Vládi 2005ben Amerikába költözött, tanulni. 2010
januárjában Irén állapota hirtelen rosszra
fordult: hétszer voltak a sürgősségin, kilenc
osztályon feküdt a kórházban. A végén szívés veseelégtelenséget diagnosztizáltak nála.
Az utolsó öt hetet otthon töltötte, mígnem
veséje teljesen leállt. Két héttel halála előtt
hazajött Vládi, és Irén azt mondta, most már
boldogan hal meg, mert látta felnőtté vált
unokáját. Vládi visszautazott szombaton,
és Nagy Irén vasárnap éjjel 2-kor, halottak
napján, itt hagyta hozzátartozóit örökre. Egy
tökéletes anya és nagyanya volt, lányának
legjobb barátnője, akinek lánya és unokája
voltak a legfontosabbak. Bár az utolsó év
nehéz volt és megviselte, de vasárnap még
tudott mosolyogni. December 3-án a malmői Limhamn temetőben búcsúztunk tőle.
Nagyon-nagyon fog hiányozni, de reméljük,
immár jó neki valahol. Isten legyen ővele!

Klein László 1922–2010

Elbe (Köpeczy) Éva
1936–2010

1922. május 4-én született. Közvetlenül a
II. világháború után került Svédországba,
ahol Uppsalában élt nagyváradi származású
feleségével. Legnagyobb hobbija veterán
autók gyűjtése, műgonddal való restaurálása volt, s az, hogy ezekkel kiállításokon
és versenyeken vegyen részt. Uppsalai
gyülekezetünk tagja volt. 88 éves korában,
november 11-én hunyt el. Immáron svéd
nyelvű gyermekeinek kívánságára december 10-én svéd nyelvű pap búcsúztatja. Isten
adjon neki örök nyugodalmat!

Köpeczy Árpád és Tussay Ágnes hét gyermeke közül negyedikként született 1936.
április 12-én, Tordatúron, ahova családja a
közeli Kolozsvárról költözött ki. A családfő,
Köpeczy Árpád hentes mesterségét a bécsi
császári és királyi udvar tisztikonyháján sajátította el még az első világháború éveiben.
Akkor még nem sejtették, hogy rövid időn
belül a nemzet feldarabolódik, s a megélhetést és fennmaradást a Schönbrunnban
tanultak fogják biztosítani. A második bécsi
döntés következtében Tordatúr és Kom-

játszeg idegen uralom alatt maradtak, így
a családi vállalkozás, a házak és ingóság
mind-mind elúszott, kárba veszett. Köpeczy Éva Kolozsvárott a Kajántó-úti német
nyelvű óvodába került, közel a rokonsághoz. Óvodás és iskolás társai 1944-ben, a
háború befejeztével és a front elvonulásával
aztán mind elvándoroltak, a legtöbben Németországba. Iskoláit a Király utcában, a
Református Leánygimnáziumban kezdte ill.
végezte, majd a könyvelési technikumban
minta-tanulóként szerzett diplomát. Ennek
köszönhetően nem voltak problémái az elhelyezkedéssel. A Deák Ferenc-utcai városi
főkönyvelőségre került első könyvelőnek, s
itt dolgozott mindaddig, míg nyugdíjba nem
helyezték. Idősebb korában családi okokból
Svédországba költözött, Malmőben telepedett le. Amikor ideje és ereje engedte, eljárt
a magyar istentiszteletekre, más rendezvényekre. Fia, Elbe László nagy odafigyeléssel viselte gondját, miközben egyik betegség a másikat érte, szövődmények, műtétek
bonyolították helyzetét, tolókocsiba kényszerült. Mindezek olyannyira megviselték
szervezetét, hogy 2010. október 19-én viszszaadta lelkét Teremtő Urának. Halálának
hírét itt élő fia közölte velünk. Arról nem
kaptunk értesítést, hogy itt (Malmőben),
lesz-e eltemetve, vagy esetleg hamvai haza
kerülnek majd? Kérjük Istent, vigasztalja a
gyászolókat, őneki pedig mutassa meg kegyelmét, örök békességét!

(HÍRLEVÉL, EGYHÁZADÓ, HATÁRIDŐ - Folytatás a 2. oldalról)
A BELEEGYEZÉSI NYILATKOZATOK LEADÁSI HATÁRIDEJÉT 2011. MÁRCIUS 15-IG MEGHOSSZABBÍTOTTUK
Következő országos küldöttgyűlésünk időpontját 2011. március 19-ére tűztük ki. Ezen a küldöttgyűlésen már érvényt kívánunk szerezni annak
az elvnek, hogy választóképes és választható tag csak az lehessen, illetve az egyház ügyeiben döntéshozatalban csak az vehessen részt, aki fenntartó
tagunk.
Fenntartó tagunknak tekintjük azt, aki beküldte beleegyezési nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az adóhivatal egyházadó címén levonhatja
adó alá eső jövedelmének 1%-át. A beleegyezési nyilatkozatok beküldési határidejét 2011. március 15-ig meghosszabbítottuk, azért eddig a dátumig,
mert négy nappal később, március 19-én már országos Küldöttgyűlést tartunk.
Fenntartó tagunknak tekintjük azt is, aki a kézhez kapott keresetéből legalább a Küldöttgyűlés által megállapított küszöbértéket elérő járulékot
fizet. Azt, hogy ezt az összeget egészében, vagy annak legalább esedékes részét befizette-e az illető tag, azt az országos pénztáros kimutatása szerint
tudjuk megállapítani.
Fenntartó tagunknak tekintjük azt is, aki egyházadóját a Svéd Egyházhoz fizeti be, s ezt az adóbevallási lapja által igazolja. Ezek esetében az
adóbevallási lapnak csak arról a részéről kérünk másolatot, melyből kiderül, hogy az illető tagja a Svéd Egyháznak, s oda egyházadót fizet.
Reméljük, hogy a 2011. esztendő Egyházi Közösségünk anyagi bázisának megerősítése terén jó irányban történt elmozdulást eredményez
majd. Időnként felvetődik bennünk a kérdés, hogy ha odahaza, az óhazában, nálunk sokkal gyatrább körülmények között élő, néhány száz lelkes
kicsiny közösségek képesek templomot építeni, parókiát korszerűsíteni, gyülekezeti termet vagy öregotthont létesíteni, s mindezeket fenntartani,
akkor miért ne volnánk képesek mi is, ezeknél sokkal kevesebbet, legalább célul kitűzni?!
Meggyőződéssel mondjuk, és tudjuk is, hogy nem, nem vagyunk mi képtelenek erre, sőt, nagy és jelentős dolgokra is képes volt már e közösség! Elég csupán Egyházi Közösségünk mögöttünk hagyott 53 esztendejére gondolni, gyülekezeti otthonunk jövőre kereken 50 évvel ezelőtti
megvásárlására gondolni. Elegendő arra gondolni, hogy az Úristen egy rövid időre sem hagyta pásztor nélkül ide sodródott magyarnyelvű nyáját.
És legyen elegendő nem gondolni, de éppenséggel látni és tapasztalni azt, hogy ha az 1947-esek közül már alig vannak néhányan közöttünk, s az
1956-osok nemzedéke is többségében már ráállt a hazafelé vezető, vagy a mennyei haza felé vezető útra, s hogy ha az 1985–1990 közötti erdélyi
menekülthullám is „kitermelte” már az elveszésre szült másod- és harmad-generációját, de a délszláv háború elől elmenekültek is szinte láthatatlanul felszívódnak az idegen környezetben, nos, mindezek mellett legyen megnyugtató azt látni és tapasztalni, hogy itt is, ott is felbukkan egy-egy új
arc, egy tettrekész és erős kar, Istenben bizakodó, hitben nevekedő ötgyermekes család, a jövőt érlelő jövendő nemzedék. Hála érte Istennek!
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MEDGIVANDE
för kyrkoavgift

till Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige
(Egyházi adózásra szóló BELEEGYEZÉS a Svédországi
Magyar Protestáns Egyházi Közösség javára)

Härmed ger jag mitt medgivande till Ungerska Protestantiska Samfundet i Sverige
att genom Riksskatteverket från och med nästa år och tillsvidare uttaga 1 %
kyrkoavgift beräknad på min kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomst.
(Ezennel beleegyezésemet adom a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösségnek, hogy a kommunális adóköteles
jövedelmemre számított 1% -os egyházi adót a jövő évtől kezdődően és a továbbiakban az Adóhivatal útján vonja le.)

Namn:		

________________________________________________

(Név)

Personnummer:

___________________ - ____________

(Személyi szám)

Adress:		
(Cím)			

________________________________________________
Gata (Utca) / nr (Házszám)

Postadress:		
(Postai cím)		

_______________
Postnr (Postai irányítószám)

______________________________
Ort (Város)

				
				

_______________
Datum (Dátum)		

______________________________
Underskrift (Aláírás)		

Skicka medgivandet till (A beleegyezést az alábbi címre kell elküldeni):

Josef Tiglezan kamrer 182 30 DANDERYD Mörbylund 13, 1 tr

För att gälla kommande inkomstår måste medgivandet vara insänt senast den 20 oktober året innan.

(Ahhoz, hogy a következő adóévtől kezdve már érvényes legyen, a beleegyezést legkésőbb az azt megelőző év október 20-ig kell beküldeni.)

Protestantiska Samfundet i Sverige - Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség
XVIII. évfolyam 2. szám,Ungerska
2010 december
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NÉHÁNY TUDNIVALÓ AZ 1%-OS
EGYHÁZADÓRÓL ÉS ANNAK AZ
ADÓHIVATAL ÁLTALI
BEGYŰJTÉSÉRŐL

ÁLLAMI SEGÍTSÉGGEL VAGY ANÉLKÜL
A Svéd Egyházról szóló törvény előírja, hogy tagjai egyházadót fizetnek, s ezt a kommunális adóval együtt az Adóhivatal vonja le. A más egyházakra vonatkozó felekezeti törvény nem ír elő
egyházadót, hanem annak megállapítását és beszedési módját az
illető egyházakra bízza. A törvény ugyanakkor lehetőséget ad arra,
hogy az egyházadó begyűjtéséhez más egyházak is igénybe vegyék
az állami segítséget, azaz az Adóhivatal általi levonást.
AZ ÖNKÉNTESSÉGRE ÉPÍTENI NEM LEHET
2000-től egyházi közösségünkben a lelkészt már nem a Svéd
Egyház alkalmazza, s az egyházadót nem az Adóhivatal vonja le.
Az akkori egyházvezetés a megoldást a tagokra bízta, s az önkéntességre és a lelkiismeretre apellált. Az azóta eltelt tíz év tapasztalata
azt mutatja, hogy az egyházadó befizetésének önkéntességi és lelkiismereti alapon való elvárása nem reális, és erre jövőt alapozni nem
lehet. És ebben nem kell sem lelkiismeretlenséget, sem fukarságot,
sem istentelenséget vagy egyház-ellenességet keresnünk, hanem
egyszerűen be kell látnunk: tévedés volt erre alapozni.
SEM IDE, SEM ODA NEM TARTOZNAK
Kerek számokban: a nyilvántartásunkban szereplő 5500 lélekből csupán 500 fizet hozzánk. Köszönet nekik! Sokan továbbra
is a Svéd Egyházhoz fizetnek, vagy a katolikusokhoz, és közülük
egyesek ezen felül minket is támogatnak. Köszönet érte! De nagyon sokan vannak olyanok, akik sem ide, sem oda nem tartoznak,
és sehova nem fizetnek semmiféle egyházfenntartási járulékot.
TERMÉSZETESNEK TARTJÁK...
Sokan természetesnek tartják, hogy az egyház él és működik,
a lelkész a fél országot keresztül-kasul járja és istentiszteletet tart,
keresztel, esket és temet, kátét oktat, konfirmál, kórházba látogat,
öregeket keres fel, előadásokat tart stb. Természetesnek tartják,
hogy a gyülekezeti autó két-három évenként kicserélődik, hogy a
tångagärdei gyülekezeti otthon időnként megújul, hogy megjelenik
az Új Kéve, hogy küldötteink ott vannak különféle konferenciákon,
hogy a szeretetszolgálat sokgyermekes családokat segít, s ha baj
van, ott vagyunk a Nyikó-mentén és Kárpátalján, szerető szívvel és
segítő kézzel. Mindez természetes, de hogy mindezt miből tesszük,
azon már kevesebben gondolkodnak el.
NEM KÖTELEZŐ VALAHOVA TARTOZNI
A lelkiismereti szabadságról szóló törvény kimondja, hogy
nem kötelező valamely egyházhoz tartozni. A vallásszabadságról
szóló törvény pedig azt hangsúlyozza, hogy mindenki maga dönti
el, hogy mely egyházhoz kíván tartozni.
RÉSZT VÁLLALNI A KÖZÖS TEHERVISELÉSBŐL
De ha valaki már eldöntötte, hogy valamely egyházhoz kíván
tartozni, s azt is, hogy melyikhez, akkor annak az egyháznak és
közösségnek a tevékenységében részt kell vállalnia és azt anyagilag
is támogatnia kell. Alapszabályunk ezt így fogalmazza meg: 10.§:
Az Egyházi Közösség tagja lehet minden svédországi lakos ... ha lehetőségei szerint részt vállal az Egyházi Közösség tevékenységében;
ha rendszeres anyagi hozzájárulás formájában részt vállal a közös
teherviselésből; ha mindezt nyilatkozat aláírásával is kifejezi.
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KINEK VAN JOGA A
MÁS ZSEBÉBEN KOTORÁSZNI?
Minden egyes önkéntesen befizetett korona támogatásért
köszönet jár! Az persze más kérdés, hogy hozzájárulásunk lehetőségeinkhez és jövedelmünkhöz képest elégséges-e, méltányosnak
mondható-e vagy sem? De rögtön azt is megkérdezhetnénk: közülünk ugyan kinek van joga a más zsebében kotorászni és azt firtatni,
hogy kinek mennyi a jövedelme, s ebből mennyi egyházadót fizet?
AZ ADÓHIVATAL ÁLTALI LEVONÁS
MÉLTÁNYOS KÖZTEHERVISELÉST BIZTOSÍT
Tíz éves tapasztalat alapján azt mondhatjuk: meg kell próbálnunk, hogy más egyházakhoz hasonlóan az egyházadó begyűjtéséhez állami segítséget kérjünk. Ez a segély pedig abból állna, hogy
az Adóhivatal a maga hatalmas adminisztratív gépezetének segítségével és rutinos módján a tagjaink által megadott személyi szám és
aláírt beleegyezés alapján mindenkitől a keresetével arányosan és
méltányos módon vonná le a járulékot.
AMIT KÉZHEZ KAPTAM, ABBÓL MÁR
NEM KELL SEMMIT VISSZAADNOM
Az ilyen formában való adózásnak volna egy lélektani előnye is. Ugyanis ha valamit kézhez kapok, és abból utólag egy
részt vissza kell adnom, be kell fizetnem stb, az nyilván rosszul
esik. De ha a havi nettó keresetemet úgy kapom meg, hogy abból
már minden levonást és tartozást visszatartottak, s amit kézhez
kapok, az már mind az enyém, akkor jóleső érzés tudni, mivel
rendelkezem, s mire telik nekem, nekünk.
TEMETKEZÉSI ADÓT MINDENKI FIZET
Ha egyháztag, ha nem, ha keresztény, ha nem, legyen valaki
buddhista, izraelita, muzulmán vagy ateista, temetkezési adót akkor
is fizet. Ez nem egyházadó, hanem a temetők fenntartásához való
hozzájárulás.
MIKORTÓL VONJA LE AZ ADÓHIVATAL
EGYHÁZADÓNKAT?
Ha 2011-ben, október 20-ig elküldjük vagy leadjuk az országos pénztárosnak a Beleegyezést igazoló MEDGIVANDE-lapot,
akkor 2012-ben a kommunális adóval együtt egyházadó címén már
levonják jövedelmünk adó alá eső részének 1%-át.
2011-BEN IS MÉG A KÉZHEZ KAPOTT
JÖVEDELEMBŐL FIZETÜNK EGYHÁZADÓT
Ebben az évben, de még 2011-ben is a PlusGiro-szelvénnyel
fizetjük be évi járulékunkat. A Küldöttgyűlés ennek alsó értékeit kis
jövedelműeknél évi 500 koronában, átlagkeresetűeknél évi 1000
koronában, átlagon felül keresőknél évi 2000 koronában állapította
meg. Az ezen küszöbértékeket befizetőket 2011-ben választóképes
és választható fenntartó tagjainknak tekintjük.
AKIK NEM ADÓT, DE TÁMOGATÁST FIZETNEK
Azokra vonatkozóan, akik 2011-től nem az 1%-os adót fizetik,
hanem a kézhez kapott keresetükből fizetnek legalább a küszöbértéket elérő járulékot, a Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy ezeket
is tekintsük tagoknak, ugyanúgy azokat is, akik adójukat a Svéd
Egyházhoz fizetik be, s ezt adóbevallási lapjuk által igazolják.
EZT A LAPOT a szaggatott vonal mentén levághatjuk, majd
a túloldalán levő beleegyezési űrlapot (MEDGIVANDE) kitöltve
és aláírva, borítékba téve és felbélyegezve országos pénztárosunk
címére küldhetjük. De ne feledjük, hogy ebben az évben az Adóhivatal még nem vonja le az 1%-os egyházadót, így kérjük, ezévi
hozzájárulását mindenki küldje be az eddig megszokott módon (pl.
interneten), vagy a mellékelt PlusGiro befizető szelvény által.
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MAGYAR MÁRTÍROKRA EMLÉKEZTÜNK
Otranto, Madéfalva, Arad, Szolyva,
Csúrog, Zsablya, Kamenyec Podolszkij, Párizs Pére Lachaise, 301-es parcella és oly sok
más helyszín mellett ím Strängnäs is bevonult a magyar mártírok emlékhelyei közé.
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Posttidning

UNGERSKA PROTESTANTISKA SAMFUNDET
Returadress: 523 98 HÖKERUM Tångagärde 136

Kegyelemteljes Karácsonyt,
békés, boldog Új Esztendőt kíván híveinknek,
az Új Kéve olvasóinak, minden jóakaratú embernek,
az Egyháztanács nevében: Molnár-Veress Pál lelkész
A Strängnäsi Dómtemplom oldalhajója (Szilágyi Enikő felvétele)
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